
 



เรื่องย่อ 

           เปิดโลกการลงทุน ที่คุณยังไม่รู้มาก่อน…การลงทุนยุคใหม่นี้ อย่าให้อะไรมา
จํากัดขีดความสามารถในการลงทุนของคุณ อยู่แค่กับบางสิ่งบางอย่าง หรือลงทุนได้
แค่เพียงสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะลงทุนแค่หุ้นหรือกองทุนรวม หรือลงทุนเป็นแค่เพียง
แนวทางเดียว แนวดูกราฟเทคนิคหรือดูแนวพื้นฐาน หรือจะจํากัดการลงทุนเพียงแค่ใน
ประเทศอย่างเดียว เราต้องการแค่นั้นเองจริงๆ หรือ ?  

           จะดีกว่านั้นไหม…หากเราจะลอง ท้าทายกรอบสามารถเดิมๆ ของตัวเอง  ด้วย
การลงทุนเป็นได้ด้วยตนเอง และลงทุนไดห้ลากหลายวิธี  และหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม
เรื่องที่ต้องรู้ในโลกการลงทุนยุคใหม่นี้ เอาไว้ให้คุณอ่านได้แล้วในเล่มเดียว  ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนหุ้น   กองทุนรวม  อนุพันธ์  เงินสกุลดิจิทัล  การจัดพอร์ตลงทุน  และอื่นๆ 
โดยที่คุณสามารถใช้ได้ทั้ง Mindset + ดูพื้นฐาน + ใช้กราฟเทคนิคอล + จิตวิทยาการ
ลงทุน เข้ามาช่วยวางแผนในการตัดสินใจ 

           อย่าพลาดโอกาสที่จะลงทุนได้สําเร็จก่อนใคร  โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติที่มักจะ
เป็นโอกาสทองของนักลงทุนรุ่นใหม ่  

 

เปิดโลกการลงทุน ที่คุณยังไม่รู้มาก่อน 
โดย สิงหา  พงศ์ศศิธร  (Bright JustInvest) 

 

 
 
 
 
 
 



คํานํา 

           

           เปิดโลกใบใหม่ของคุณ ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนที่คุณยังไม่รู้มาก่อน ก้าวแรก
ย่อมยากเสมอ อาจมีล้มลุกคลุกคลานไปบ้าง แต่เรามีทางลัดไว้ใช้คู่มือให้คุณเพื่อช่วย
ศึกษาข้อมูลความรู้ให้ครบทุกโลกการลงทุนที่ควรรู้บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุน 
อนุพันธ์ และเงินสกุลดิจิทัล และอื่นๆ ที่คุณอาจรู้หรืออาจไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งในแง่มุมของ
มือใหม่ และนักลงทุนมือเก๋าที่คุณไม่ควรพลาด   

         ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน การฝึกดูกราฟเทคนิค และศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับสาย VI รวมถึงสร้างกลยุทธ์การลงทุนต่าง ๆ ที่ปรับใช้มาจกนัก
ลงทุนหรือเซียนหุ้นชั้นนําของประเทศ และเทรดเดอร์เก่งๆ หลายคนเลือกใช้กันจนประสบ
ความสําเร็จ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหม แบบนี้ลองไปเรียนรู้กันดีกว่า 

           ในยุค 2021 ถือเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างเกิดขึ้นมากมายบน
โลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ หรือการลงทุนรูปแบบเดิม ก็ต้องใช้ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากขึ้น หลายคนผิดพลาดจนทําให้หมดเนื้อหมดตัว 
ต้องเดินออกไปจากโลกการลงทุนไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
นักรบย่อมมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดา เช่นเดียวกับนักลงทุนที่ต้องเคยลงทุนแล้ว
ผิดพลาดมาก่อน แต่จะทําอย่างไรให้อยู่รอดได้สิ่งนี้มีความสําคัญ ในหนังสือเล่มนี้จะบอก
ความจริงที่คุณ (อาจ) ไม่เคยรู้มาก่อน… ติดตามอ่านกันได้เลย 

 
 
 
 
 
 

 



มาทําความรู้จักกันหน่อย                                      

        ขออนุญาตแนะนําตัวเองให้พอรู้จักกันเล็กน้อยก่อนนะครับ ผมชื่อ ไบร์ท นายสิงหา 
พงศ์ศศิธร (Bright Justinvest) ปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจ Just Invest – เริ่มลงทุน 

 

        ผมตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ต้องการจะแบ่งปันข้อมูลความรู้การลงทุนดีๆ 
ด้านการลงทุน แบบเข้าใจง่ายๆ ฉบับสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มลงทุน และมือเก๋ามาก
ประสบการณ์ที่อยากต่อยอดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแนวพื้นฐาน VI + แนว
เทคนิคอล + Mindsets + จิตวิทยาการลงทุน ทั้งการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่วว่าจะเป็น
ลงทุนหุ้น กองทุน อนุพันธ ์ ตราสารหนี้ และเงินสกุลดิจิทัล ครบทุกเรื่องการลงทุนในเล่ม
เดียว 

        โดยขอใช้ประสบการณ์และความรู้การลงทุน ทั้งจากที่ได้เรียนรู้และทํางานสายการ
ลงทุนมาแล้วรวมมากกว่า 7 ปี ทั้งผ่านการทํางานด้านโบรกเกอร์หุ้น โบรกเกอร์กองทุน 
และเคยได้รับเกียรติเข้าร่วมทีม content กับทาง stock2morrow และได้เคยเรียนรู้และ
ร่วมงานกับวิทยากรชื่อดังระดับประเทศมาแล้วมากมาย 

         



นอกจากนั้น ผู้เขียนมีความรู้ด้านการเงินการลงทุน ทั้งจากการเรียน 

        ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์การเงิน นิด้า 

        ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาฯ  

        และจากการสอบผ่านใบอนุญาตสายวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย 

        ผ่านหลักสูตรนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์+อนุพันธ์ 
(CISA1+Derivatives Analysts) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย 

        ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จาก ก.ล.ต. 

        ใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุนประเภทซับซ้อน 1 ( หุ้น+กองทุน+อนุพันธ์) จาก 
ก.ล.ต. 

        ใบคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (AFPT™)  จากสมาคมนักวางแผนการเงิน 

        หวังว่าผู้อ่านจะได้ความรู้ ขอ้คิด แง่มุมไปปรับใช้ในการลงทุน ทั้งนี้สามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับ     

        หรือติดตามได้ที่เพจ >>> https://www.facebook.com/justtoinvest/  

                                                                                               สิงหา พงศ์ศศิธร  

(Investment Planner) 

เจ้าของเพจ : Just Invest - เริ่มลงทุน  
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บทที$ 1 : เปิดโลกใหม ่ชีวิตคือการลงทนุ 
บทที$ 2 : ใครอยากเลน่หุ้นแล้วเจ๊ง ให้ทําตามนี @ 
บทที$ 3 : จบัสญัญาณเตือน EndGame จดุจบชีวิตทางการเงินการลงทนุ  
บทที$ 4 : จดัทพัสร้างพอร์ตลงทนุยงัไง ให้อยูร่อดได้ในระยะยาว   
บทที$ 5 : ลงทนุ vs พนนั vs โอกาสถกูสลากกินแบง่รัฐบาล 
บทที$ 6 : “กล้าตอนคนอืMนกลวั กลวัตอนคนอืMนกล้า” ซื @อหุ้นชว่งวิกฤตโควิด-QR 
บทที$ 7 : Back to basic QSQ เข้าใจหุ้นกลุม่ธรุกิจพลงังาน 
บทที$ 8 : หุ้นใหญ่-หุ้นเลก็ ไมไ่ด้ดทีูMราคาหุ้นอยา่งทีMคนสว่นใหญ่เข้าใจผิด 
บทที$ 9 : หุ้นถกู-หุ้นแพง ด ูP/E ยงัไงให้อา่นเกมขาด  
บทที$ 10 : เผยไต ๋P/BV  วิธีการซื @อหุ้นได้ถกูกวา่เจ้าของ ดยูงัไง 
บทที$ 11 : แกะรอยบฟัเฟตต์ เทคนิคด ูROE เลอืกเก็บหุ้นพื @นฐานดี 
บทที$ 12 : ตีเส้น Trend Line ไมเ่ป็น ใช้ EMA ชว่ยดเูทรนด์ได้งา่ยๆ  
บทที$ 13 : [ เทคนิคปิดจดุตาย ตั @ง Stop loss ปอ้งกนัพอร์ตระเบดิ 

 



สารบัญ (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที$ 14 : เจาะกลยทุธ์เทรด Let Profit Run กินคําใหญ่ ไมกิ่นคําเลก็ 
บทที$ 15 : สร้างกลยทุธ์เทรด เลน่รอบทํากําไร ด้วย RSI 
บทที$ 16 : แก๊ง \ โมงเยน็ ป่วนตลาดหุ้นไทย  
บทที$ 17 : ] สเต๊ปเทพต้องรู้ วิธีเลอืกกองทนุรวมยงัไงให้โดนใจ 
บทที$ 18 : ETF ชอ่งทางทํากําไรของนกัลงทนุทีMไมช่อบเสีMยงมาก 
บทที$ 19 : Margin of safety คา่สว่นเผืMอความปลอดภยัทีMนกัลงทนุไทยต้อง

รู้จกั 
บทที$ 20 : เคลด็ลบัการเทรดสั -น-ถือยาว ด้วย Lump sum, แบง่ไม้, DCA, VA, Odd 
Lot 
บทที$ 21 : How to สแกนหาหุ้นเด้ง-วอลุม่เข้า เทรดเองได้งา่ยๆ แคใ่ช้ Streaming 
บทที$ 22 : กลยทุธ์การลงทนุแนวฟิวชนั พื @นฐาน x กราฟเทคนิค 
บทที$ 23 : เทรด Futures เทคนิคทํากําไรชว่งตลาดขาลง (Short Futures) 
บทที$ 24 : ไขรหสั Bitcoin vs ทองคํา ความตา่งทีMควรรู้ก่อนลงทนุ 
บทที$ 25 : มลูคา่ของ Bitcoin วดัจากอะไร ดกูราฟเทรดยงัไง 
บทส่งทา้ย : สรุปข้อคดิดีๆ จากปรมาจารย์การลงทนุระดบัโลก 

 



บทท่ี 1 

เปิดโลกใหม่ ชีวิตคือการลงทุน  

        ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 - 2564 ตลาดหุ้ไทยผันผวนหนักถึงหนักมาก อัน
เนื่องมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กลับกลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยกลับ
ฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ  1,550 จุด (ณ 18 
สิงหาคม 2564) จากปีที่แล้วลงไป 980 จุด เรียกได้ว่าขึ้นมาแล้วถึงประมาณ 50% เลย
ทีเดียว  

 

เครดิตรูปจาก : Aspen 

           แต่ที่น่าประหลาดใจ คือ ตั้งแต่ช่วงวิกฤตปี 2563 กลับก่อให้เกิดการลงทุนในหุ้น
และการลงทุนเงินสกุลดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ดูจากการปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอย่าง



ต่อเนื่อง รู้หรือไม่ว่า โบรกเกอร์หลายแห่งมีรายได้เพิ่มขึ้นสวนทางกับวิกฤตโควิด-19 ที่
หลายธุรกิจต้องเจ๊งไปอย่างน่าเสียดาย  

           นอกจากตลาดหุ้น ยงัมีอีกตลาดหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กัน คือ ตลาดเงินสกุลดิจิทัล 
ช่วงต้นปี 2564 เรียกว่าเกิดกระแสบูมสุดๆ ในประเทศไทย ทําให้เหรียญเจ้าตลาดโลก
อย่าง Bitcoin พุ่งขึ้นไปถึง 1,000,000 บาทต่อเหรียญ และไม่กี่เดือนหลังจากนั้นได้ดีด
ตัวขึ้นไปอีกถึง 2,000,000 บาทต่อเหรียญ ก่อนที่ราคาจะโดนเทตกลงมาอย่างหนัก
ในช่วงเดือนสิงหาคมปี 2464 ราคากลับมาอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาท (18 สิงหาคม 
2564) ราคาเหวี่ยงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัล
ตามมามากมายที่เห็นกันอยู่ในขณะนี ้  

           โลกการลงทุนยังมีอีกหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, กองทุนรวม, พันธบัตร, หุ้นกู้, 
DW, อนุพันธ,์ ทองคํา, อสังหาริมทรัพย,์ ของสะสม, งานศิลปะ หรือเงินสกุลดิจิทัล และ
อื่นๆ อีกมากมาย  

           หลายคนเคยได้ยินมาว่า “วิกฤตคือโอกาส” แน่นอนว่าเหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ 
ด้านหนึ่งทําให้นักลงทุนที่ไม่มีความรู้ถึงกับ “เจ๊ง” ส่วนอีกด้านหนึ่งทําให้เกิดความมั่งคั่ง
รํ่ารวยให้กับนักลงทุนบางส่วนได้เช่นกัน    

           “ความโลภและความกลัว” จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักลงทุนเสมอมาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน และต่อไปยังอนาคต เพราะนักลงทุนย่อมคาดหวังผลตอบแทนที่ดี หรือบางคน
คาดหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้มีความมั่งคั่งหรือรํ่ารวยไปได้ตลอด
ชีวิต  

           ปัจจัยอะไรที่มีผลกระทบต่อนักลงทุน  

           1. ความโลภ คือ ความต้องการอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น หรือพูดง่ายๆ อยากได้
เงินเยอะๆ เร็วๆ เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ พฤติกรรมที่เห็นกันบ่อยๆ เมื่อ
ราคาหุ้นหรือเงินเหรียญคริปโตขึ้นไปแรงๆ จะมีคนไล่ตามราคาซื้อตามไปด้วยเสมอ และ
ส่วนมากมักจะเจ็บตัวกันไป ความโลภจึงเป็นสิ่งที่อยู่คูก่ับนักลงทุนมาตลอด  



           2. ความกลัว คือสิ่งที่อยู่คู่กับความโลภ พฤติกรรมแห่งความกลัวที่เห็นได้
บ่อยๆ ราคาหุ้นถูกเทขายลงมาแรงๆ ทั้งที่ข่าวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นหรือ
บริษัทนั้นๆ โดยตรง แต่นักลงทุนกลุ่มหนึ่งตื่นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือบางคนเข้ามา
ลงทุนแล้ว ตลาดหุ้นตกลงมาหนักๆ แล้วไม่กล้าเก็บหุ้นดีตอนราคาถูก ต่างจากที่ปู่
บัฟเฟตต์มักอาศัยจังหวะแบบนี้ในการเข้าช้อนซื้อหุ้นดีตอนราคาที่ถูก  

           ข้อคิดก่อนลงทุนจากปรมาจารย์ระดับโลก  ?  

           วอร์เรน บัฟเฟตต ์สิ่งที่ผู้เขียนชอบคําคิดของ ปู่บัฟเฟตต์ ที่บอกว่า “จงลงทุนใน
ตัวเองก่อน” เพราะตัวเราเองเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุด  

           คําถามต่อมา การลงทุนในตัวเองเป็นอย่างไร ? 

•  เมื่อคุณยังไม่มีความรู้ ควรไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม ถือเป็นการลงทุน
ทางความรู ้ 

•  เมื่อคุณยังสุขภาพยังไม่ดี ควรไปลงทุนในด้านสุขภาพ กินอาหารที่ดี มีประโยชน์ 
ออกกําลังกาย ถือเป็นการลงทุนในสุขภาพ 

           ก่อนจบบทนํานี้ ขอนําหลักธรรมะของพระพุทธดํารัสของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จ
ปรินิพพานไว้ว่า  

           “จงอย่าประมาท” เพราะว่าคนที่ประมาท ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้ว ! 

           ดังนั้นไมว่่าจะทําอะไรก็ตาม ทําธุรกิจ ลงทุนหุ้น ลงทุนเงินดิจิทัล ลงทุนอสังหาฯ 
หรือการลงทุนใดๆ ก็ตาม หากเราใช้ความรู้สติปัญญา ไม่ประมาท เราก็จะไม่พบกับ
ความล้มเหลวนั่นเอง   

           นิยามการลงทุนของตัวเองคืออะไร ? 

           คุณได้นิยามการลงทุนของตัวเองแล้วหรือยัง ลองเขียนคําตอบกันดูก่อน แล้ว
ค่อยอ่านบทต่อไปได้เลย 



บทท่ี 2   

ใครอยากเล่นหุ้นแล้วเจ๊ง ให้ทําตามน้ี !?  
  

 

 ภาพจากโปรแกรม Streaming 

 
1. เล่นหุ้นแล้วอยากรวยเร็ว ๆ  

          หลายคนเข้ามาในตลาดหุ้น มักจะเพ้อฝันกันว่าซักวันหนึ่ง ฉันจะต้องรวยจากหุ้นให้
ได้อย่างไวที่สุด เรียกว่ากล้าวัดดวงยอมเสี่ยงเทหมดหน้าตักกันไปเลย เปรียบเสมือนเดิน
เข้าบ่อนพนันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งถ้ามีวิธีคิดแบบนี้มักจะเดนิกลับออกไปตัวเปล่าได้
อย่างรวดเร็วเช่นกัน 

           ก่อนอื่นเลย ต้องขอปรับจูนเปลี่ยนแนวคิด Mindset ในการลงทุนกันก่อน เพราะ
การลงทุนเป็นทั้ง “ศาสตร์และศิลป”์ ของแต่ละคน ทางที่ดีเราควรมีการวางแผนและสร้าง



กลยุทธ์การลงทุนของตนเองขึ้นมาให้ได้ เช่น มีการจัดพอร์ตเลือกหุ้นตามระดับความ
เสี่ยงของตนเองที่รับไหว แบ่งพอร์ตเล่นสั้น-เล่นรอบ และควรแบ่งพอร์ตไว้ถือยาวด้วย 
แนะนําว่าในช่วงแรกๆ อย่าเพิ่งหวังว่าจะรวยเร็วๆ แต่ให้คิดว่าจะต้องอยู่รอดให้ได้อย่างไร
ก่อน และพยายามอยูก่ับการลงทุนให้นานที่สุด พอถึงวันที่คุณมีความรู้และประสบการณ์
มากพอ วันนั้นจะเป็นวันของคุณเอง   
 
  

 
2. เล่นหุ้นแล้วนึกว่าเข้าใจหุ้นตัวนั้นดีแล้ว   

 
        หลายคนซื้อหุ้นโดยไม่คิดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน บางคนยังไม่รู้เลยว่าหุ้นตัวนี้ทํา
ธุรกิจอะไรเลย ผลประกอบการบริษัทเป็นอย่างไร หรือภาษานักลงทุนแนว VI ที่ชอบ
เรียกกันว่า “ไม่เข้าใจพื้นฐานหุ้นเลย” ทางที่ดี ก่อนที่คุณคิดจะซื้อหุ้นตัวไหน ควรจะ
ศึกษาให้รู้ลึกซึ้งก่อนว่า หุ้นตัวนี้ทําธุรกิจอะไร มีรายได้ มีกําไรสุทธิมาจากอะไร หรือหุ้นมี
การจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยต่อปีเท่าไร มีความเสี่ยงอะไรในการทําธุรกิจ 
        ถ้าใครเป็นสายเทรดดูกราฟ ต้องดูแนวโน้มของราคาหุ้นก่อนว่าตอนนี้กราฟอยู่
ในช่วงขาขึ้น / ขาลง  / หรือออกข้าง (sideway) หรือไม่ก็ต้องรู้จักการดูพฤติกรรม
ของราคาหุ้นย้อนหลัง เรียกว่ารู้จักนิสัยของหุ้นให้ดีก่อนตัดสินใจเคาะซื้อหุ้น อย่าลืมดู
ด้วยว่าหุ้นตัวนั้นมีเจ้ามือคุมอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ต้องเฝ้าระวังโดนทุบให้ดีเลย สําหรับมือ
เก๋าจะพอมองทรงกราฟออกเองว่า เวลาเจ้ามือทุบหุ้นแล้วน่ากลัว เลือดเงินในพอร์ต
ไหลไม่หยุด ผลลัพธ์น่ากลัวมากจริงๆ  

 
3 เล่นหุ้นตามกระแสอยากเทรด  

  

           หลายคนพอมีเวลาว่างก็อยากจะเทรดหุ้น คิดว่าหาเงินในเวลาว่าง อย่างช่วงนี้ 
Work from home กันอยู่ หลายคนเข้าสู่วงการตลาดหุ้นกันเยอะ แต่รู้หรือไม่ว่าในตลาด



หุ้นมีหุ้นอยู่บางกลุ่มอย่างพวกกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น หุ้นกลุ่มนํ้ามัน, หุ้นกลุ่มนํ้าตาล, 
หุ้นกลุ่มยางพารา ซึ่งมีวัฏจักรของตัวมันเอง หรือมีรอบราคาสินค้าอ้างอิงตามราคา
ตลาดโลก เช่น รอบขึ้นลงทุก 3-7 ปี ซึ่งรอบของสินค้าแต่ละประเภทก็แตกต่างกันออกไป  
          ดงันั้นการซื้อหุ้นโดยไม่ดูพื้นฐานหรือดูราคาเหมาะสม หรือไม่ดูกราฟเทคนิค
ประกอบเลย ก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ทําให้มีโอกาสขาดทุนหรือติดดอยได้สูงทีเดียว 
ดังนั้นคุณควรทําการบ้านมาให้ดีก่อนลงทุนเสมอ อย่าเทรดแค่ตอนที่อยากเทรด ให้เทรด
เมื่อถึงเวลาและจังหวะที่เป็นโอกาสของคุณเองจะดีที่สุด  

 
4 เล่นหุ้นตามผีบอก (คนอื่นบอกมา)  

 
          หลายคนที่ชอบซื้อหุ้นตามคนอื่นบอก รวมถึงซื้อหุ้นตามเซียนหุ้น เชื่อข่าวลือจาก
กลุ่มโซเชียลต่างๆ สมัยนี้สามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็ว จนบางครั้งข่าวที่ได้รับมีข้อมูล
จริงเท็จมากน้อยเพียงใดก็ไม่รู ้หรือลองคิดดู กว่าที่คุณจะซื้อหุ้นตามที่เขาบอกมา ราคา
หุ้นมักจะขึ้นไปแล้ว ก็ทําให้ต้นทุนของคุณที่ซื้อก็แพงกว่าเขาอยู่ดี และสไตล์การเทรดของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน เช่น จํานวนเงินที่เขานํามาซื้อหุ้นนี้ 
ไม่ถึงร้อยละ 10 ของเงินในพอร์ต แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนที่คุณซื้อมากถึงเกือบ 50%  
          เวลาหุ้นเกิดเหวี่ยงขึ้นหรือลงแรงมากๆ ทําให้เกิดความกลัว มือลั่นเทขายหุ้น
ออกมาก่อนเขาก็เป็นได้ ทางที่ดีจึงควรวิเคราะห์เลือกหุ้นให้ได้ด้วยตัวเอง ตอบคําถามให้
ได้ว่าทําไมถึงจะซื้อขายหุ้นตัวนี้ เพราะอะไร ให้เขียนเหตุผลออกมาไว้ก่อนเลย 

  

 
5 เล่นหุ้นแล้วคิดว่าไม่กลัว-ไม่โลภ 

 
          เคยได้ยินกันไหม ก่อนเทรดหุ้นอยากเทรดเร็วๆ เล่นสั้นๆ แต่พอเทรดไปจริงๆ กลับ
เปลี่ยนใจเปลี่ยนสายกลายเป็นถือหุ้นยาวซะอย่างนั้นเลย เพราะว่าติดดอยหุ้น จนทําให้
กลัว ไม่กล้าขายออกไป หรือบางคนคิดว่าลงทุนระยะยาว แต่พอเจอเหตุการณ์แตกตื่น มี



ข่าวลือ หรือข่าวร้ายๆ ที่มากระทบตลาดหุ้น ทําให้ตลาดหุ้นตกชั่วคราว ! จนเกิดความ
กลัวตามคนอื่นๆ จนเทขายหุ้นออกไป  
          หรือเวลาจะซื้อหุ้น แล้วเห็นว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วหลายเด้งภายในชว่งเวลาไม่นาน 
อยากเข้าไปซื้อไปเก็งกําไรดูบ้าง คิดว่าจะได้กําไรแบบที่เคยเป็นมาในอดีต เกิดความโลภไล่
ซื้อหุ้นตามไปด้วย สุดท้ายแล้วหุ้นจะติดดอยขาดทุนหนักกันไป ความโลภ-ความกลัวมีอยู่
ในทุกวงการ ทางแก้เพื่อลดปัญหานี้คือ เราควรวางแผนการลงทุนไว้ก่อนเสมอ อย่าให้
อารมณ์ของตลาดหุ้นมันมาจูงจมูกของพวกเราไปได ้ 

         

          ทั้ง 5 ข้อนี้ ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อไว้ใช้เตือนสตินักลงทุนทุกคน และเขียนให้กับเพื่อนนัก
ลงทุนมือใหม่ๆ ให้พอจะมีเกาะป้องกันตัวกันไว้ก่อนล่วงหน้า  

         

          ดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้และควรต้องทํา เมื่อเข้ามาสู่ตลาดการลงทุน คือ ไม่ทําตามคน
ส่วนใหญ่ที่มักจะพลาดกัน ให้มีทัศนคติ (Mindset) ที่ถูกต้องในการลงทุน ช่วยให้การซื้อ
หุ้นให้ถูกตัว-ถูกที่-ถูกเวลา และเรียนรู้วิธีการจัดพอร์ตการลงทุน ให้เชื่อความคิดเหตุผล
จากสมองของตัวเอง สามารถวิเคราะห์หุ้น ดูพื้นฐาน ดูกราฟ และเข้าใจหุ้นตัวนั้นให้ดีมาก
ที่สุด      

          หวังว่าจะเป็นข้อคิดดีๆ  ที่จะทําให้นักลงทุนอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นในระยะยาว พอมี
ความรู้ และมีประสบการณ์มากขึ้น ย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการลงทุนได้เช่นกัน 
ท่องเอาไว้เสมอว่า “อย่ายอมแพ”้ 

 


